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BÁO CÁO TÌNH HÌNH 

KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2016 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Năm 2016 là năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 

2020, vì vậy việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016 có ý nghĩa rất quan 

trọng, đồng thời cũng tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 

Điện Biên trong những năm tiếp theo; là năm tiến hành Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ 12; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay từ đầu năm, các cấp, các 

ngành, các địa phương đã khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện quyết liệt 

các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước nên tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng của 

tỉnh Điện Biên diễn biến theo chiều hướng tích cực với những kết quả như sau: 

A. KINH TẾ 

I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) ước 6 tháng năm 2016 

theo giá so sánh năm 2010 đạt 4.531,33 tỷ đồng, tăng 7,11% so với cùng kỳ năm 

trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.091,12 tỷ đồng, tăng 

2,76%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 1.136,39 tỷ đồng, tăng 8,55%; khu 

vực dịch vụ đạt 2.303,82 tỷ đồng, tăng 8,57%. Trong tốc độ tăng trưởng chung 

của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóp góp 0,69 điểm 

phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,12 điểm phần trăm; khu 

vực dịch vụ đóng góp 4,30 điểm phần trăm. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) theo giá hiện hành 6 

tháng đầu năm 2016 đạt 6.243,77 tỷ đồng, tăng 8,08% so với cùng kỳ năm trước 

và đạt 49,52% kế hoạch, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 

3,32%, đạt 52,21% kế hoạch; khu vực công nghiệp- xây dựng tăng 9,56%, đạt 

55,92% kế hoạch; khu vực dịch vụ tăng 9,89%, đạt 44,87% kế hoạch. Cơ cấu 

kinh tế (theo giá hiện hành) 6 tháng đầu năm 2016 chuyển dịch theo hướng tích 

cực: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,91%, giảm 1,15% so với 

cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 29,82%, tăng 0,40%; 

khu vực dịch vụ chiếm 45,27%, tăng 0,75%. 
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2. Tài chính, ngân hàng 

a. Thu chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2016 ước đạt 

461,06 tỷ đồng, tăng 8,61% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46,43% dự toán, 

trong đó: Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 448,56 tỷ đồng, tăng 8,91% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 46,51% dự toán (thu nội địa đạt 433,50 tỷ đồng, tăng 

15,59%, đạt 46,12% dự toán). Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân 

sách Nhà nước đạt 12,5 tỷ đồng, giảm 1,16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 

43,86% dự toán. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4.828,51 tỷ 

đồng, giảm 13,29% so với cùng kỳ năm trước, đạt 72,05% dự toán. Cụ thể: Chi 

ngân sách nhà nước đạt 2.620,25 tỷ đồng, giảm 15,75% so với cùng kỳ năm 

trước, đạt 47,25% dự toán (chi đầu tư phát triển đạt 283,50 tỷ đồng, giảm 

57,39% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53,09% dự toán; chi thường xuyên đạt 

2.336,27 tỷ đồng, giảm 4,41%, đạt 47,52% dự toán). Chi chuyển giao ngân sách 

đạt 2.147,30 tỷ đồng, tăng 4,02% so với cùng kỳ năm trước. Chi trả nợ gốc đạt 

60 tỷ đồng, tăng 5,26% so với cùng kỳ năm trước. 

b. Hoạt động ngân hàng 

*. Công tác tiền mặt và an toàn kho quỹ: 

Tổng thu tiền mặt ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 16.040 tỷ đồng, 

so với cùng kỳ năm 2015, tăng 22,09% bằng 2.902 tỷ đồng. Tổng chi tiền mặt 

ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 16.940 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 

2015 tăng 21,86% bằng 3.039 tỷ đồng. Bội chi tiền mặt 137 tỷ đồng. Ngành 

Ngân hàng đáp ứng đủ và kịp thời phục vụ tốt cho các nhu cầu chi phát triển 

kinh tế- xã hội của tỉnh. Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại, NHCSXH trong 

tỉnh thường xuyên kiểm tra và thực hiện đúng các quy định về công tác an toàn 

kho quỹ. Đến ngày báo cáo Kho quỹ của các Ngân hàng trên địa bàn đều đảm 

bảo an toàn tuyệt đối. 

*. Công tác tín dụng: 

Huy động vốn: Tổng nguồn vốn huy động của các NHTM, NHCSXH tỉnh 

ước thực hiện đến 30/6/2016 là 7.600 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 

29,71%, vượt 1% kế hoạch năm. Nguyên nhân do chính sách lãi suất cơ bản của 

NHNN Việt Nam được duy trì ổn định, NHNN thực hiện tốt chính sách quản lý 

ngoại tệ và vàng, các Ngân hàng tích cực tuyên truyền và áp dụng nhiều hình 

thức huy động khác nhau, linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường. 
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Công tác đầu tư tín dụng: Tổng dư nợ tín dụng ước thực hiện đến 

30/6/2016 là 11.800 tỷ đồng, tăng 25,04% so với cùng kỳ năm trước, đạt 42,47% 

kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn là 3.980 tỷ đồng, 

tăng 21,27% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 33,73%/tổng dư nợ. Dư nợ cho 

vay trung, dài hạn 7.820 tỷ đồng, tăng 27,05% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 

66,27%/tổng dư nợ.  

Chất lượng tín dụng: Nợ xấu ước thực hiện đến 30/6/2016 là 114 tỷ đồng, 

chiếm 0,97%/tổng dư nợ. Các Ngân hàng thực hiện tốt việc phân loại nợ và trích 

lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493 của Thống đốc NHNN; đồng thời 

tích cực thu hồi nợ quá hạn và xử lý rủi ro theo chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên. 

Tình hình thanh khoản: Các Ngân hàng thu nợ kịp thời lãi và gốc các khoản 

đến hạn và đáp ứng đầy đủ nguồn tiền để giải ngân các khoản vay. 

3. Đầu tư và xây dựng 

a. Vốn đầu tư 

Dự ước vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong tháng 6 đạt 681,71 tỷ đồng, 

tăng 10,25% so với tháng trước, tăng 4,56% so với cùng kỳ năm trước. Trong 

đó: Vốn nhà nước trên địa bàn đạt 439,41 tỷ đồng, tăng 5,83% so với tháng 

trước, giảm 6,64 % so với cùng kỳ năm trước (vốn Trung ương quản lý đạt 

219,61 tỷ đồng, tăng 5,04% so với tháng trước, giảm 8,92% so với cùng kỳ năm 

trước; vốn địa phương quản lý ước đạt 219,80 tỷ, tăng 6,63% so với tháng trước, 

giảm 4,24% so với cùng kỳ năm trước). Vốn ngoài nhà nước đạt 242,30 tỷ đồng, 

tăng 19,28% so với tháng trước, tăng 33,61% so với cùng kỳ năm trước. 

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 

3.239,33 tỷ đồng, tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn nhà nước 

trên địa bàn ước đạt 1.936,09 tỷ đồng, giảm 11,01% so với cùng kỳ năm trước 

(vốn trung ương quản lý ước đạt 894,01 tỷ đồng, giảm 14,28 so với cùng kỳ năm 

trước; vốn địa phương quản lý ước đạt 1.042,07 tỷ đồng, giảm 8,01% so với 

cùng kỳ năm trước). Vốn ngoài nhà nước ước đạt 1.303,25 tỷ đồng, tăng 35,65% 

so với cùng kỳ năm trước; 

b. Xây dựng 

Ngay từ đầu năm tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành phố có kế hoạch đầu 

tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy hoạch và tính chất của 

nguồn vốn đảm bảo cân đối nguồn lực cho các dự án; thời gian bố trí vốn theo 

đúng quy định đồng thời lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tránh 

chồng chéo, phát huy cao ngồn lực đầu tư. Từ đó các chủ đầu tư căn cứ kế hoạch 
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được duyệt để mở thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu xây dựng triển 

khai kế hoạch thực hiện. 

Giá trị sản xuất theo giá hiện hành- giá cơ bản 6 tháng đầu năm 2016 ước 

đạt 2.163,75 tỷ đồng, tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chia 

theo loại hình sở hữu: Doanh nghiệp nhà nước đạt 90,82 tỷ đồng, giảm 8,92%; 

doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 1.687,62 tỷ đồng, tăng 4,75%; các loại hình 

khác (XD của các xã, phường, TT, hoạt động của các đội XD Cá thể và xây 

dựng tự làm tự ở của các hộ gia đình) đạt 385,31 tỷ đồng, tăng 5,22%. Chia theo 

loại công trình: Công trình nhà ở đạt 408,21 tỷ đồng, tăng 5,58%; công trình 

nhà không để ở đạt 380,92 tỷ đồng, tăng 2,46%; công trình xây dựng dân dụng 

đạt 1.309,21 tỷ đồng tăng 4,13%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 65,41 tỷ 

đồng, tăng 6,88%. 

Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất xây dựng 6 tháng cuối năm 2016 góp 

phần hoàn thành kế hoạch năm 2016 như đã đề ra, về phía cơ quan Nhà nước: 

Cần tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, cạnh tranh 

công bằng bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh 

tế. Các biện pháp hỗ trợ cần cụ thể, đơn giản, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa; các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải đồng hành cùng 

doanh nghiệp, nắm bắt được khó khăn, vướng mắc thực tế trên cơ sở đó tìm ra 

những giải pháp thiết thực và hữu ích cho doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp: 

Cần chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, khi có hợp đồng 

kinh tế cần phân chia công trình thành các hạng mục nhỏ và tập trung hoàn 

thành khối lượng công việc trong khoảng thời gian nhất định, thi công đến đâu 

hoàn thiện và nghiệm thu bàn giao đến đó, tránh tình trạng xây dựng tràn lan, 

chạy theo công trình dẫn đến một số công trình thi công dở dang dễ bị hư hỏng 

và thiệt hại trong mùa mưa lũ.  

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

4.1 Nông nghiệp 

a. Trồng trọt:  

*. Tháng 6 năm 2016: 

Các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân, đến 

nay toàn tỉnh đã thu hoạch được 4.930 ha, giảm 24,89% so với cùng kỳ năm 

trước, đạt 55,16% kế hoạch; năng suất đã thu hoạch đạt 60,6 tạ/ha, giảm 

3,04%. Tiến độ thu hoạch chậm hơn so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân 

do đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong tháng 01 làm nhiều diện tích lúa bị chết 

phải gieo cấy lại đã ảnh hưởng đến thời vụ. Trong tháng bà con đã gieo trồng 

được 326 ha lúa ruộng (gieo trồng trên chân ruộng một vụ tại huyện Tủa 
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Chùa), giảm 77,67% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do lúa đông xuân 

thu hoạch muộn; diện tích lúa nương gieo trồng được 27.005,7 ha, tăng 18,25% 

so với cùng kỳ năm trước, vượt 13,19% kế hoạch, do thời tiết trong tháng có 

nhiều ngày mưa bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.  

*. Ước 6 tháng đầu năm 2016: 

- Cây hàng năm: 

Trong 6 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh đã gieo trồng được 52.428,03 ha 

các loại cây hàng năm (vụ đông trồng được 1.169,54 ha; vụ đông xuân trồng 

được 51.258,49 ha), giảm 0,24% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

Lúa đông xuân toàn tỉnh gieo cấy được 8.963,55 ha, tăng 1,42% so với 

thực hiện năm trước, vượt 0,29% kế hoạch; năng suất sơ bộ đạt 58,2 tạ/ha, 

giảm 4% so với vụ đông xuân năm trước; sản lượng sơ bộ thu được 52.166,59 

tấn. Nguyên nhân năng suất giảm là do rét đậm, rét hại kéo dài trong tháng 01 

đã làm lúa đông xuân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa bị chết phải gieo cấy 

lại đã ảnh hưởng tới thời vụ gieo trồng.  

Cây ngô gieo trồng được 28.480,55 ha (ngô đông xuân trồng được 

28.386,71 ha), tăng 0,35% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng ước đạt 

73.430,87 tấn (ngô đông xuân đạt 73.091,29 tấn, tăng 3,12%). Do gieo trồng 

muộn, nên đến thời điểm này số diện tích ngô đã thu hoạch dự ước được trên 

25% diện tích gieo trồng. 

Sơ bộ sản lượng cây có hạt vụ đông xuân đạt 125.257,9 tấn, tăng 638,8 

tấn so với vụ đông xuân năm 2015. 

Cây lấy củ có chất bột gieo trồng được 8.708,92 ha, giảm 2,17% so với 

cùng kỳ năm trước (vụ đông xuân 8.672,26 ha),  trong đó: Diện tích cây sắn 

trồng được 7.351,68 ha, giảm 3,94%; sản lượng đạt 59.521,28 tấn, giảm 

3,55%; diện tích cây khoai lang trồng được 491,8 ha (vụ đông xuân 455,14 ha), 

tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng sơ bộ thu được 5.190,7 tấn.  

Cây lấy sợi gieo trồng được 237,5 ha, giảm 19% so với thực hiện năm 

trước (diện tích cây bông 234,5 ha, giảm 19,2% so với thực hiện năm trước; 

sản lượng sơ bộ đạt 342,51 tấn, giảm 19,85% so với thực hiện năm trước).  

Cây có hạt chứa chất dầu gieo trồng được 3.266,9 ha, giảm 4,69% so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích cây đậu tương 2.176,3 ha (vụ đông 

xuân 2.148,3 ha), giảm 10,74% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng sơ bộ thu 

được 2.804,26 tấn (vụ đông xuân 2.773,76 tấn), giảm 9,92% so với cùng kỳ 

năm trước. Cây lạc trồng được 1.047,6 ha (vụ đông xuân 1.027,6 ha), tăng 
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11,06% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng 1.270,75 tấn (vụ đông xuân 

1.247,75 tấn), tăng 11,43% so với cùng kỳ năm trước.   

Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh gieo trồng 2.700,58 ha (vụ đông xuân 

1.716,23 ha), tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước (rau các loại 2.451,38 ha, 

tăng 2,5%, sản lượng 44.523,83 tấn, tăng 2,79% so với cùng kỳ năm trước).   

- Cây lâu năm: Dự ước trong 6 tháng đầu năm 2016 sản lượng thu hoạch 

một số loại cây chủ yếu và so với cùng kỳ năm trước như sau: Cây chè búp 

39,2 tấn, tăng 1,82%; cây chuối 2.667 tấn, tăng 8,24%; cây dứa 370,2 tấn, tăng 

8,7%; cây vải  344,52 tấn, tăng 2,34%; cây mận 278,24 tấn, giảm 0,89%.  

- Tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng: Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã 

xuất hiện nhiều loại sâu, bệnh gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của 

cây trồng. Tổng diện tích bị nhiễm 8.131,1 ha (nhiễm nặng 845,3 ha; phòng trừ 

4.429,6 ha). Trong đó: Trên cây lúa đông xuân bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn lá, bệnh 

khô vằn, bệnh đen lép hạt, tập đoàn rầy, bệnh đốm nâu gây hại diện tích nhiễm 

7.688,7 ha (nhiễm nặng 839,3 ha; phòng trừ 2.589,6 ha). Trên cây cà phê bệnh 

gỉ sắt, bệnh khô cành, mọt đục quả, tập đoàn rệp, bệnh đốm mắt cua, bệnh thán 

thư gây hại, diện tích nhiễm 315,5 ha (nhiễm nặng 0,5 ha; phòng trừ 1.840 ha). 

Trên cây cao su bệnh phấn trắng, bệnh xì mủ tiếp tục gây hại, diện tích bị nhiễm 

59,6 ha (nhiễm nặng 5 ha). Các địa phương đã tích cực kiểm tra, phát hiện và 

thực hiện các biện pháp kỹ thuật phun thuốc phòng trừ kịp thời ngăn chặn không 

để sâu, bệnh hại cây trồng lây lan ra diện rộng.     

b. Chăn nuôi:  

Nhìn chung tốc độ phát triển đàn gia súc, gia cầm tháng 6 năm 2016 tương 

đối ổn định. Tuy nhiên bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, bệnh phó thương hàn, lép 

tô, tụ huyết trùng, dịch tả lợn vẫn xảy ra rải rác trên địa bàn thành phố Điện Biên 

Phủ và huyện Tủa Chùa làm 2 con trâu, bò, 2 con lợn bị mắc bệnh (đã làm chết 

1 con lợn). 

Ước tính số lượng đầu con gia súc, gia cầm tháng 6 như sau: Đàn trâu 

126.322 con, tăng 1,78% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 51.557 con, tăng 

4,82% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 365.066 con, tăng 5,29% so với cùng 

kỳ năm trước; đàn gia cầm 3.544,35 nghìn con, tăng 8,40% so với cùng kỳ năm 

trước (trong đó gà 2.674,15 nghìn con, tăng 8,13% so với cùng kỳ năm trước). 

Từ đầu năm, ngành chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo báo cáo 

của Chi cục Thú y, trong 6 tháng đầu năm đã tiêm phòng bệnh được: 165.816 

liều vắc xin các loại cho trâu, bò; 434.630 liều vắc xin các loại cho lợn; 500.000 

liều vắc xin cúm gia cầm H5N1; 16.628 liều vắc xin bệnh dại cho chó; kiểm 
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dịch vận chuyển được 1.212 con lợn, 225 con trâu, bò và 47.894 con gia cầm; 

kiểm soát giết mổ được 1.885 con trâu, bò, 31.110 con lợn,…. Do làm tốt công 

tác kiểm dịch, kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh nên đã hạn chế được thiệt 

hại cho người chăn nuôi. 

Dự ước sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2016 và so với cùng kỳ năm 

trước: Thịt trâu hơi 1.114,42 tấn, tăng 2,75%; thịt bò hơi 732,12 tấn, tăng 

5,57%; thịt lợn hơi 6.018,01 tấn, tăng 5,49%; thịt gia cầm hơi 1.694,47 tấn, tăng 

8,94% (thịt gà hơi 1.152,29 tấn, tăng 8,93%).    

4.2. Sản xuất lâm nghiệp: 

* Sản xuất lâm nghiệp tháng 6:  

Trong tháng đã xẩy ra 55 vụ phá rừng trái phép, diện tích rừng bị thiệt hại 

21,22 ha; 31 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, cơ quan chức năng thu 

giữ 17,44 m3 gỗ các loại (gỗ quý hiếm 2,42 m3). Tổng số tiền thu nộp ngân sách 

trong tháng là 588,41 triệu đồng. 

Dự ước sản lượng lâm sản khai thác tháng 6: Gỗ 1.488 m3, giảm 9,71% so 

với cùng kỳ năm trước; củi 77.212 ste, giảm 2,11% so với cùng kỳ năm trước.  

* Sản xuất lâm nghiệp 6 tháng:  

- Trồng rừng và chăm sóc rừng: Diện tích rừng trồng được chăm sóc 

370,24 ha, tăng 57,35% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng được giao 

khoán bảo vệ 11.352,14 ha, tăng 0,42% so với cùng kỳ năm trước; diện tích 

rừng được khoanh nuôi tái sinh 2.529,2 ha bằng so với cùng kỳ năm trước. 

Trồng rừng trong 6 tháng chưa thực hiện được, nguyên nhân do thiếu vốn, vốn 

được giao chậm nên các địa phương không triển khai được theo kế hoạch giao. 

- Bảo vệ rừng: Ngay từ đầu năm các ngành chức năng đã phối hợp với các 

địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng và hướng dẫn bà con nông dân 

khoanh vùng phát đốt nương rẫy theo quy hoạch,… Theo báo cáo của Chi cục 

Kiểm lâm toàn tỉnh đã xảy ra 51 vụ cháy rừng, tăng 37,84% so với cùng kỳ năm 

trước; diện tích rừng bị cháy 969,17 ha (cháy rừng phòng hộ 447,069 ha, rừng 

sản xuất 43,61 ha, rừng đặc dụng 2 ha), tăng 87,9 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Nguyên nhân do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong tháng 01 đã 

làm nhiều diện tích rừng bị chết, cây bị gãy đổ, rụng lá, thảm thực vật tầng dưới 

bị chết tạo ra lượng vật liệu cháy lớn trong rừng, các vụ cháy rừng diễn ra trên 

diện rộng; cháy đất lâm nghiệp 3 vụ, diện tích bị cháy 12,45 ha; số vụ phá rừng 

trái phép 200 vụ (chủ yếu tại huyện Mường Nhé), tăng 2,4 lần so với cùng kỳ 

năm trước, diện tích bị phá 175,08 ha, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; vi 

phạm về mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 140 vụ, cơ quan chức năng đã 
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tịch thu 59,02 m3 gỗ các loại (gỗ quý hiếm 18,56 m3), tổng số tiền thu nộp cho 

ngân sách 1.994,97 triệu đồng.  

Dự ước sản lượng lâm sản khai thác 6 tháng năm 2016: Gỗ 8.518 m3, giảm 

8,88% so với cùng kỳ năm trước; củi 440.996 Ste, giảm 2,19% so với cùng kỳ 

năm trước. Ngoài ra bà con nông dân thu nhặt các loại lâm sản khác như măng 

đắng, mật ong, song mây để cải thiện và tăng thêm thu nhập. 

4.3. Thủy sản: 

Nuôi trồng thủy sản đã trở thành công việc thường xuyên và là nguồn thu 

nhập chính của một số hộ, hàng năm đã được các hộ quan tâm đầu tư mở rộng 

diện tích, các loại thuỷ sản có năng xuất, giá trị kinh tế đã, đang được đưa vào 

nuôi trồng. Dự ước diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh 2.113,85 ha, tăng 

6,74% so với cùng kỳ năm trước và 162 lồng bè (tổng thể tích đạt 15.530 m3 chủ 

yếu nuôi cá rô phi đơn tính, ngoài ra các cơ sở còn nuôi thử nghiệm cá trắm, 

chép và cá lăng). Các cơ sở nuôi trồng thường xuyên kiểm tra mực nước và môi 

trường nuôi đảm bảo cho thủy sản sinh trưởng và phát triển tốt.  

Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác tháng 6 năm 2016 được 

226,24 tấn, tăng 12,43% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản 

nuôi trồng thu hoạch đạt 202,46 tấn, tăng 15,13% so với cùng kỳ năm trước; sản 

lượng thuỷ sản khai thác được 23,78 tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng sản xuất được 9,45 triệu con cá giống, giảm 13,3% so với cùng kỳ 

năm trước. 

Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác 6 tháng đầu năm 2016 

được 1.217,86 tấn, tăng 11,35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng 

nuôi trồng được 1.094,78 tấn, tăng 12,92% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng 

thuỷ sản khai thác được 123,08 tấn, giảm 0,93% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh sản xuất được 140,18 triệu con cá 

giống, giảm 11,39% so với cùng kỳ năm trước. 

5. Sản xuất công nghiệp và hoạt động doanh nghiệp 

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 6 tăng 5,33% so với tháng trước, 

tăng 18,03% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai 

khoáng tăng 1,54% và giảm 0,87%; công nghiệp chế biến tăng 5,03% và 

18,07%; sản xuất và phân phối điện, nước tăng 15,30% và 54,57%; cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,51% và 8,49%. Chỉ 

số sản xuất công nghiệp cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 6 so với cùng kỳ 

năm trước tăng 10,79%, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 0,24%; công 

nghiệp chế biến tăng 8,03%; sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 
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nước và điều hòa không khí tăng 53,16%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải tăng 9,19%.  

Chỉ số tiêu thụ tháng 5/2016 ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 

12,69% so với tháng trước, giảm 12,34% so với cùng kỳ năm trước, mức 

giảm chủ yếu tập trung vào các ngành: Ngành sản xuất thức ăn cho gia súc 

giảm 21,01% và 11,74%; sản xuất gạch đất nung giảm 20,87% và 10,87%; 

ngành sản xuất xi măng 15,34% và 23,73%. 

 Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/6/2016 ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo tăng 12,92% so với tháng trước, giảm 45,64% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,61% so với 

tháng trước, tăng 7,74% so với cùng kỳ năm trước (khu vực doanh nghiệp nhà 

nước giảm 5,64%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 22%). 

Dự ước giá trị sản xuất Công nghiệp theo giá so sánh 2010 tháng 6 đạt  

187,41 tỷ đồng, tăng 4,83% so với tháng trước, tăng 7,80% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó phân theo ngành kinh tế cấp 2 so với tháng trước và cùng kỳ 

năm trước: Công nghiệp khai khoáng giảm 0,50% và 7,54%; công nghiệp chế 

biến tăng 3,98% và 4,38%; sản xuất, phân phối điện tăng 14,70% và 54,52%; 

cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 4,23% và 19,75%. Giá trị sản xuất công 

nghiệp (giá so sánh 2010) 6 tháng năm 2016 đạt 1.027,10 tỷ đồng, tăng 7,40% 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 0,26%; công 

nghiệp chế biến tăng 3,58%; sản xuất, phân phối điện tăng 55,76%; cung cấp 

nước, xử lý rác thải tăng 13,30%. 

Từ đầu năm 2016, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, 

ban, ngành đề ra nhiều giải pháp, tích cực trong hoạt động quản lý, tạo điều kiện 

môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp 

có đủ thủ tục, hồ sơ pháp lý để tiến hành sản xuất, kinh doanh. Theo đó, tỉnh sẽ 

rà soát lại cơ chế, chính sách đã ban hành để bổ sung điều chỉnh hoàn thiện cho 

phù hợp với yêu cầu hiện tại, giảm bớt các thủ tục hành chính. Ngoài các ưu đãi 

theo quy định của Chính phủ, các cơ sở công nghiệp đầu tư trên địa bàn nông 

thôn của tỉnh còn được hưởng một số ưu đãi riêng như: Bố trí mặt bằng phù hợp, 

thu hút nhà đầu tư kinh doanh, ưu tiên cho các chương trình triển khai tại các 

huyện nghèo, vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, các xã trong kế hoạch thực 

hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, lãi suất và cơ chế cho vay 

vốn của các Ngân hàng khá linh hoạt là những thuận lợi cơ bản cho sản xuất và 

kinh doanh của ngành Công nghiệp duy trì ổn định sản xuất và phát triển. 

6. Thương mại, dịch vụ, giá cả, vận tải 

6.1. Hoạt động thương mại và dịch vụ 
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* Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 6 năm 2016: Dự ước tổng mức 

hàng hóa bán lẻ tháng 6 đạt 581 tỷ đồng, tăng 1,80% so với tháng trước, tăng 

12,33% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Phân theo loại hình kinh tế so với 

tháng trước và cùng kỳ năm trước: Kinh tế Nhà nước đạt 105,49 tỷ đồng, tăng 

1,21% và 7,37%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 475,51 tỷ đồng, tăng 1,93% và 

13,49% (kinh tế Tập thể đạt 0,18 tỷ đồng, tăng 1,73% và 4,45%; kinh tế Cá thể 

đạt 265,66 tỷ đồng, tăng 1,98% và 9,61%; kinh tế Tư nhân đạt 209,67 tỷ đồng, 

tăng 1,88% và 18,84%). Một số nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao so với tháng 

trước và cùng kỳ năm trước: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 161,04 tỷ đồng, 

chiếm 27,72%, tăng 2,28% và 11,64%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 100,04 tỷ 

đồng, chiếm 17,22%, tăng 1,55% và 6,64%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 

86,98 tỷ đồng, chiếm 14,97%, tăng 1,57% và 9,27%. 

* Hoạt động thương mại, dịch vụ 6 tháng năm 2016: Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt 3.919,54 tỷ đồng, tăng 13,27% so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó: Phân theo thành phần kinh tế so với cùng kỳ năm 

trước: Kinh tế Nhà nước đạt 668,68 tỷ đồng, tăng 3,98%; kinh tế ngoài Nhà 

nước đạt 3.250,86 tỷ đồng, tăng 15,39% (kinh tế tập thể đạt 1,30 tỷ đồng, tăng 

5,16%; kinh tế cá thể đạt 1.883,64 tỷ đồng, tăng 11,13%; kinh tế tư nhân đạt 

1.365,92 tỷ đồng, tăng 21,85%). Một số nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao so với 

cùng kỳ năm trước: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 1.079,91 tỷ đồng, chiếm 

27,55%, tăng 12,55%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 625,29 tỷ đồng, chiếm 

15,95%, tăng 3,86%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 529,96 tỷ đồng, chiếm 

13,52%, tăng 5,45%. 

* Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống: Doanh thu hoạt động dịch 

vụ lưu trú, ăn uống tháng 6 ước đạt 23,69 tỷ đồng, tăng 1,71% so với tháng 

trước, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phân theo loại hình kinh 

tế so với tháng trước và cùng kỳ năm trước: Kinh tế Nhà nước đạt 1,01 tỷ đồng, 

tăng 1,20% và 9,56%; kinh tế Cá thể ước đạt 13,69 tỷ đồng, tăng 1,90% và 

5,15%; kinh tế Tư nhân ước đạt 8,98 tỷ đồng, tăng 1,47% và 2,78%. Doanh thu 

dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đạt 156,53 tỷ đồng, tăng 7,43% so với cùng kỳ 

năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước tăng 6,47%; kinh tế cá thể tăng 9,41%; 

kinh tế tư nhân tăng 4,65%.  

6.2. Xuất- nhập khẩu 

Tổng giá trị xuất, nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 3.458 ngàn USD, so với 

tháng trước tăng 17,22%, so với cùng kỳ năm trước giảm 15,83%. Trong đó: 

Xuất khẩu đạt 2.950 ngàn USD, tăng 20,41% so với tháng trước, tăng 22,92% so 

với cùng kỳ năm trước (các đơn vị trong tỉnh xuất khẩu trực tiếp 1.050 ngàn 

USD; các đơn vị tỉnh bạn xuất qua địa phương 1.600 ngàn USD, xuất khẩu dịch 
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vụ 300 ngàn USD). Nhập khẩu đạt 508 ngàn USD, đều giảm so với tháng trước 

và cùng kỳ năm trước (các đơn vị trong tỉnh nhập khẩu trực tiếp 258 ngàn USD, 

đơn vị tỉnh bạn nhập qua địa phương 250 ngàn USD).       

Tổng giá trị xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 16.458 ngàn USD,  

giảm 34,56% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Xuất khẩu đạt 12.250 ngàn 

USD, giảm 4,97% so với cùng kỳ năm trước (các đơn vị trong tỉnh xuất khẩu 

trực tiếp 5.750 ngàn USD; các đơn vị tỉnh bạn xuất qua địa phương 4.100 ngàn 

USD, xuất khẩu dịch vụ 1.600 ngàn USD). Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Xi 

măng, sắt thép, sỏi, đá, sỉ tro và một số hàng hóa khác. Nhập khẩu đạt 4.208 

ngàn USD, giảm 65,68% so với cùng kỳ năm trước (các đơn vị trong tỉnh nhập 

khẩu trực tiếp đạt 2.708 ngàn USD; tỉnh bạn nhập khẩu qua địa phương đạt 

1.500 ngàn USD). Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Hàng tiêu dùng, hàng nông 

sản, máy móc thiết bị điện, và một số hàng hóa thiết yếu khác.   

Nhìn chung tổng giá trị xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm giảm so kỳ năm 

trước và đạt thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do nhà máy thủy điện 

được xây dựng tại nước bạn Lào, đây là công trình trọng điểm để tiêu thụ vật 

liệu xây dựng lượng lớn như: Xi măng, sắt thép, đá xây dựng, gạch các loại từ 

Điện Biên sang nước bạn Lào, đến nay công trình đã hoàn thành; bên cạnh đó 

việc ký kết hợp đồng lớn để xuất khẩu sang nước bạn chưa có nên rất ít số đơn 

vị tham gia xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm dẫn đến giá trị xuất khẩu đạt 

thấp. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch XNK năm 2016. Các cấp, các ngành 

chức năng và các đơn vị tham gia XNK trong thời gian tới cần nỗ lực nhiều hơn 

nữa về tìm kiếm bạn hàng và nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nước 

bạn. Cần chú trọng quan tâm hơn nữa các mặt hàng địa phương tự sản xuất, 

nhằm phát huy và khai thác hết khả năng lợi thế của các khu vực kinh tế cửa 

khẩu nằm trên địa bàn của tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế về sản xuất và lưu 

thông một cách bền vững và hiệu quả cao. 

6.3. Hoạt động Vận tải - Bưu chính viễn thông 

a. Vận tải: 

* Hoạt động vận tải tháng 6 năm 2016: 

Tổng doanh thu của hoạt động vận tải ước đạt 45,19 tỷ đồng, tăng 4,55% 

so với tháng trước, tăng 28,17% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu vận 

tải hành khách đạt 13,82 tỷ đồng, tăng 7,31% so với tháng trước, tăng 17,42% 

so cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận chuyển hàng hóa đạt 31,30 tỷ đồng, tăng 

3,38% so với tháng trước, tăng 33,61% so cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 6 ước đạt 95,93 ngàn hành 

khách, so với tháng trước tăng 6,09%, so cùng kỳ năm trước tăng 4,58%. Khối 
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lượng luân chuyển hành khách đạt 18,47 triệu KH.Km, tăng 7,49% so với tháng 

trước, tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 6 ước đạt 248,28 ngàn tấn, so với 

tháng trước tăng 1,87%, so cùng kỳ năm trước tăng 11,99%. Khối lượng luân 

chuyển hàng hóa đạt 10,26 triệu T.Km, tăng 7,78% so với tháng trước, tăng 

14,78% so với cùng kỳ năm trước. 

* Hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2016:  

Tổng doanh thu hoạt động vận tải 6 tháng ước đạt 264,64 tỷ đồng, tăng 

13,87% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 80,81 tỷ đồng, 

tăng 14,05% so cùng kỳ năm trước. Vận tải hàng hóa đạt 183,41 tỷ đồng, tăng 

13,75% so cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng vận chuyển hành khách đạt 564,20 ngàn hành khách, so cùng 

kỳ năm trước tăng 6,07%. Khối lượng luân chuyển hành khách đạt 111,95 triệu 

HK.Km, tăng 1,08% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng vận chuyển hàng 

hóa đạt 1.447,88 ngàn tấn, so cùng kỳ năm trước tăng 6,44%. Khối lượng luân 

chuyển hàng hóa đạt 61,74 triệu T.Km, tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước. 

b. Bưu chính viễn thông: 

Doanh thu dịch vụ bưu chính 6 tháng ước đạt 25 tỷ đồng (doanh thu bưu 

chính đạt 6,6 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ khác đạt 18,42 tỷ đồng). Doanh thu 

viễn thông đạt 181 tỷ đồng. Dự ước số thuê bao điện thoại hiện có đến cuối kỳ 

báo cáo đạt 410.160 thuê bao (điện thoại cố định 14.670 thuê bao, điện thoại di 

động 395.490 thuê bao); thuê bao intenet ước đạt 16.259 thuê bao. 

Doanh thu dịch vụ của cảng hàng không Điện Biên 6 tháng ước đạt 1,15 tỷ 

đồng, số lượt khách thông qua cụm cảng hàng không đạt 35.487 hành khách 

(chiều khách đi 17.355 hành khách; chiều khách đến 18.132 hành khách).   

4. Giá cả 

Tháng 6 ngoài nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,17%, còn lại các 

nhóm hàng hóa khác ổn định và có mức tăng nhẹ tác động làm cho chỉ số giá 

tiêu dùng chung tăng 0,37% so với tháng trước, tăng 2,52% so với tháng 12 năm 

trước, tăng 2,84% so với cùng kỳ năm trước, tăng 2,72% so với kỳ gốc 2014.    

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 

1,56%. Cụ thể như sau: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,27% (nhóm 

lương thực giảm 3,25%, nhóm thực phẩm tăng 1,88%, nhóm ăn uống ngoài gia 

đình tăng 3,37%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,76%; nhóm may mặc, mũ 

nón, dày dép tăng 4,46%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, VLXD giảm 0,74%; 

nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 3,44%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 
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20,40%; nhóm giao thông giảm 7,94%, bưu chính viễn thông giảm 0,09%; nhóm 

giáo dục tăng 2,65%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,26%; nhóm hàng 

hóa dịch vụ khác tăng 3,53%. Vàng giảm 4,13%; USD tăng 3,78%.  

* Giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp, thủy sản và 

giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào của sản xuất: Có mức tăng, giảm tương ứng 

với giá tiêu dùng trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh Điện Biên. 

B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1. Dân số, đời sống dân cư, lao động, việc làm 

a. Dân số 

Dân số trung bình tỉnh Điện Biên năm 2016 ước tính 557.411 người, tăng  

1,76% so với năm 2015; trong đó nữ 278.669 người, chiếm 49,99%; nam 

278.742 người, chiếm 50,01%; dân số thành thị 84.012 người, chiếm 15,07%; 

dân số nông thôn 473.399 người, chiếm 84,93%. Ước năm 2016 tỷ lệ tăng dân 

số tự nhiên là 16,7‰, tỷ lệ sinh 23,9‰, tỷ lệ chết 7,2‰, tỷ lệ tăng dân số chung 

1,76% và mức giảm tỷ lệ sinh 0,4‰. 

b. Đời số dân cư 

* Đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hưởng lương: 6 

tháng năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên vẫn giữ được ổn định, đã tạo điều kiện đảm bảo việc làm và 

nâng cao đời sống cho người lao động. Từ ngày 01/5/2016 tăng lương cơ bản 

lên 1.210.000 đồng/tháng dẫn tới thu nhập của người lao động đã tăng lên đáng 

kể. Ước 6 tháng đầu năm 2016, thu nhập người lao động (trong khu vực nhà 

nước) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 5.165 ngàn đồng/người/tháng, 

khu vực công nghiệp và xây dựng là 7.219 ngàn đồng/người/tháng, khu vực dịch 

vụ là 6.907 ngàn đồng/người/tháng. Với tiền lương danh nghĩa trên nhìn chung 

cuộc sống của người làm công ăn lương chỉ ổn định tạm thời, chưa có giá trị 

thặng dư để đảm bảo cho cuộc sống lâu dài. 

* Đời sống dân cư nông thôn: Trong 6 tháng đầu năm 2016, đời sống dân 

cư khu vực nông thôn đã duy trì ở mức ổn định và tăng  so với cùng kỳ năm 

trước. Chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới 

đã và đang phát huy tác dụng tích cực, cơ sở hạ tầng có bước phát triển, tạo điều 

kiện cho nhân dân khu vực nông thôn nâng cao mức sống, giúp cho tình hình an 

ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh được ổn định. 

* Tình hình thiếu đói trong dân cư: Từ ngày 15/5/2016 đến 15/6/2016 đã 

xảy ra thiếu đói tại Huyện Mường Chà có 1.715 hộ với 8.452 khẩu thiếu đói. Tỷ 

lệ hộ thiếu đói so với tổng số hộ là 1,44%, tỷ lệ nhân khẩu thiếu đói so với tổng 
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số nhân khẩu là 1,52%. UBND huyện đã trợ cấp 126,78 tấn gạo cho các hộ thiếu 

đói để tạm thời ổn định đời sống. Lũy kế từ 15/12/2015 đến ngày 15/6/2016 trên 

địa bàn tỉnh có 21.876 hộ với 99.877 nhân khẩu thiếu đói xảy ra tại 10 huyện, thị 

xã, thành phố trong tỉnh. So với cùng kỳ năm trước số hộ thiếu đói tăng 3,05% 

bằng 648 hộ; sô nhân khẩu thiếu đói tăng 2,05% bằng 2.009 nhân khẩu. Nguyên 

nhân thiếu đói chủ yếu là vùng sâu, vùng xa nơi đồng bào dân tộc thiểu số, đời 

sống phụ thuộc vào nương rẫy chỉ có một vụ lúa, năng xuất cây trồng, vật nuôi 

thấp, các gia đình đông con, thiếu lao động, chi tiêu không hợp lý, một số hộ có 

người mắc tệ nạn xã hội. Được sự quan tâm kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền và từ nguồn đảm bảo của huyện, đã hỗ trợ 1.454,30 tấn gạo cho các hộ 

thiếu đói, góp phần ổn định tạm thời đời sống của người dân. 

* Công tác an sinh xã hội:  

- Người có công: Sáu tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành đã kịp thời 

quan tâm thăm hỏi các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình thương binh, 

bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt nam 

anh hùng tổng số 4.715 suất quà trị giá 1.264,14 triệu đồng. Đã thực hiện chi trả 

trợ cấp hàng tháng kịp thời cho các đối tượng là người có công với cách mạng. 

Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách, người 

có công từ đầu năm tỉnh Điện Biên theo nguồn hỗ trợ của tỉnh và huyện đã trao 

2 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng; sửa chữa và làm mới cho 47 nhà tình nghĩa 

trị giá 1.160 triệu đồng; 14 nhà tình thương trị giá 499 triệu đồng và 49 nhà đại 

đoàn kết trị giá 1.120 triệu đồng. 

- Đối tượng bảo trợ xã hội: Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm hỏi và tặng quà 

cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trong 6 tháng như sau: Tiếp tục 

chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 12.632 đối tượng. Cấp phát thẻ BHYT cho 

440.881 đối tượng chính sách xã hội. Tặng quà cho 4.188 cháu là trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt trị giá 1.171 triệu đồng. Tặng 12.718 suất quà cho đối tượng là đối 

tượng người nghèo, đối tượng xã hội với số tiền 10.228 triệu đồng. Đối với công 

tác chăm sóc sức khỏe người già đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 278 người 

cao tuổi 90 tuổi và 65 người cao tuổi 100 tuổi. 

* Tình hình xóa đói giảm nghèo: 

Nghị quyết 30a của Chính phủ, chương trình nông thôn mới, v.v… với mục 

tiêu hỗ trợ tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện giảm nghèo nhanh và bền 

vững, lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư hiệu quả, tình hình 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm, đời 

sống người dân trong tỉnh tương đối ổn định và từng bước được cải thiện. Ước 6 
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tháng đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo 45,02%, tỷ lệ hộ cận nghèo 17,75% (thực 

hiện theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020). Do vậy tiếp tục 

triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong chiến 

lược, kế hoạch của tỉnh là trọng tâm và cấp thiết.   

* Tình hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm:  

Kết quả đào tạo nghề 6 tháng đầu năm: Toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh đào 

tạo cho 2.186 người (lao động nông thôn 1.328 lao động, giảm 27,88% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 17,58% kế hoạch).  

Gải quyết việc làm: Ước 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh giải quyết việc 

làm mới cho 4.335 lao động, giảm 1,35% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51% kế 

hoạch (xuất khẩu lao động 14 người, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 

14% kế hoạch; 182 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên và Bắc Ninh, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước).  

2. Giáo dục, đào tạo 

a. Giáo dục: Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức vào ngày 1-4/7/2016. 

Kỳ thi này, toàn tỉnh Điện Biên có 5.724 học sinh tham dự (có 2.955 học sinh 

đăng ký thi chỉ lấy kết quả công nhận tốt nghiệp, chiếm 51,6%). Ngoài các môn 

bắt buộc thì môn thi được học sinh lựa chọn nhiều nhất là môn Địa lý có 4.272 

học sinh; tiếp theo là môn Lịch sử có 3.313 học sinh; môn Vật lí có số học sinh 

đăng kí thi ít nhất, chỉ có 942 học sinh. Tại tỉnh Điện Biên có 2 cụm thi: Cụm thi 

1: Cụm thi đại học do Học viện Ngân hàng chủ trì, Sở GD&ĐT, Trường CĐSP 

Điện Biên phối hợp. Gồm những thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển 

vào các trường đại học, cao đẳng. Địa điểm thi tại các trường THPT, THCS và 

một số trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Cụm thi 2: Cụm 

thi tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT chủ trì, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật 

tỉnh phối hợp, gồm những thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, địa điểm thi tại 

một số trường THPT thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo 

cũng đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, phương án bố trí nơi ăn, nghỉ, đưa, 

đón và quản lý học sinh trước, trong và sau thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia; 

quan tâm tạo mọi điều kiện để những học sinh diện khó khăn, diện con hộ nghèo có 

đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Nắm bắt đầy đủ thông tin học sinh dự thi (nơi nghỉ, 

điện thoại liên hệ) để có sự phối hợp tốt với phụ huynh trong việc bố trí ăn, nghỉ, 

đôn đốc nhắc nhở học sinh dự thi. 

b. Đào tạo: Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 trường Cao Đẳng chuyên nghiệp 

thực hiện chức năng tuyển sinh đào tạo các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, 

xây dựng, nông nghiệp, giáo viên, dược sỹ, y sỹ, tong đó: Trường Cao đẳng Y tế 

Điện Biên được giao 450 chỉ tiêu (hệ cao đẳng 100 chỉ tiêu; 350 hệ trung cấp). 
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Trường Cao đẳng Kinh tế- Kĩ thuật được giao 420 chỉ tiêu (hệ cao đẳng chính 

quy có 180 chỉ tiêu, 240 chỉ tiêu hệ trung cấp chuyên nghiệp). Trường Cao Đẳng 

Sư Phạm được  giao 400 chỉ tiêu (các ngành sư phạm 300 chỉ tiêu; hệ ngoài sư 

phạm 100 chỉ tiêu). Cả 3 trường đều không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển dựa 

vào kết quả học tập trung học phổ thông của thí sinh và dựa trên kết quả kỳ thi 

trung học phổ thông Quốc gia; 

3. Y tế 

* Công tác phòng chống dịch bệnh:  

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định không có vụ dịch 

nào xảy ra. Ngành Y tế đã chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai đồng bộ các 

biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn đặc biệt các dịch bệnh mùa hè. Tăng 

cường  giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Cúm A(H1N1), cúm 

A(H5N1), cúm A(H7N9), vi rút Corona (MERS-CoV), vi rút Zika… và bệnh 

truyền nhiễm gây dịch; duy trì hoạt động của đội cơ động phòng chống dịch; 

thường trực báo cáo dịch theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng đủ thuốc, hóa chất, 

vật tư để chủ động đối phó với dịch, nhất là khi có tình huống khẩn cấp. Tăng 

cường công tác truyền thông dưới nhiều hình thức giúp cho người dân hiểu và 

chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh. 

* Tình hình dịch bệnh: 

Trong 6 tháng năm 2016, đã xảy ra 01 vụ dịch Quai Bị tại xã Tả Sìn Thàng, 

huyện Tủa Chùa từ ngày 04/4/2016 đến ngày 10/5/2016 với 136 ca mắc (không 

có tử vong). Đã điều trị khỏi 136 ca, không có ca biến chứng do Quai bị. 

Tình hình nhiễm HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, tính đến 20/5/2016 

trên địa bàn tỉnh có 115/130 xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện, thị xã, thành 

phố có người nhiễm HIV. Tổng số tích lũy toàn tỉnh có 7.921 ca nhiễm HIV (số 

ắc mới được phát hiện 195 ca, tăng 59 ca so với cùng kỳ); số nhiễm HIV chuyển 

giai đoạn AIDS tích lũy 5.549 ca (số ca mới chuyển giai đoạn AIDS trong kỳ 

178 ca, tăng 63 ca so với cùng kỳ); tử vong do AIDS lũy tích là 3.455 ca (số 

bệnh nhân AIDS mới tử vong là 106 ca, tăng 57 ca so với cùng kỳ); Số quản lý 

được 3.606 ca, tỷ lệ còn sống quản lý được 80,7% người nhiễm HIV trên địa 

bàn. Tỷ lệ nhiễm HIV còn sống/dân số 0,65%. 

* Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Trong 6 tháng 2016, đã tổ chức 226 đoàn thanh, kiểm tra liên ngành, trong 

đó: Tuyến tỉnh 02 đoàn; tuyến huyện 20 đoàn; tuyến xã, phường, thị trấn 204 

đoàn. Đã tiến hành thanh, kiểm tra liên ngành được 2.264 cơ sở, trong đó: Số cơ 

sở đạt yêu cầu 1.837 (chiếm 81,1%); số cơ sở vi phạm 427 cơ sở (chiếm 18,9%) 

do điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ chưa đảm bảo vệ sinh, người 
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kinh doanh thực phẩm chưa khám sức khỏe theo quy định và không sử dụng 

trang phục bảo hộ lao động theo quy định, hàng hóa hết hạn sử dụng. Tỷ lệ cơ sở 

tuyến tỉnh và huyện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn 

thực phẩm 91,8% (tuyến tỉnh 95,6%, tuyến huyện 88%). 

Từ đầu năm đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm với 27 ca mắc (không có tử 

vong). Nguyên nhân do ăn phải thực phẩm biến chất và cá khô, cá nục đông lạnh 

có hàm lượng Histamin vượt ngưỡng cho phép trên địa bàn huyện Mường Chà.  

4. Hoạt động văn hóa, thông tin, Thể dục thể thao, du lịch 

a. Hoạt động văn hóa, thông tin 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Sở, ban 

ngành, đơn vị có liên quan như: Phòng PA81, phòng PA83, phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa cháy và CHCN Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải, Sở Ngoại 

Vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố Điện Biên phủ… tổ chức 05 đợt kiểm tra liên ngành với tổng số 135 tổ 

chức, cá nhân hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong đó: 58 cơ sở kinh 

doanh lưu trú du lịch, 01 cơ sở kinh doanh lữ hành; 06 cơ sở hoạt động thể dục, 

thể thao; 43 cơ sở hoạt động quảng cáo và kinh doanh dịch vụ quảng cáo; 27 cơ 

sở hoạt động kinh doanh karaoke. 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong các tháng đầu năm Đoàn nghệ 

thuật tỉnh đã tổ chức dàn dựng 04 chương trình nghệ thuật, đạt 57,1% kế hoạch; 

tổ chức 53 buổi biểu diễn, đạt 48,2% kế hoạch, phục vụ trên 158 ngàn lượt 

người xem, trong đó đáng chú ý là một số chương trình: Chương trình nghệ 

thuật đón giao thừa "Mừng Đảng, Mừng xuân Bính Thân năm 2016 được tổ 

chức vào đêm mùng 7/02/2016 (tức đêm 29 tết) tại Quảng trường 7/5; chương 

trình Lễ hội Hoa Ban năm 2016 và Lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển 

Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ- Pá Khoang diễn ra ngày 13/3/2016 tại 

quảng trương 7/5; Chương trình kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890- 19/5/2016); tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016 2021). Tổ chức 15 buổi 

biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu vùng xa, phục vụ trên 15 ngàn lượt người 

xem, đạt 33,3% kế hoạch. 

b. Hoạt động thể dục thể thao: 

- Thể dục thể thao quần chúng: Dự ước số người tập luyện TDTT thường 

xuyên là 137.675 người (đạt 25,1%), số hộ gia đình thể thao là 17.785 hộ (đạt 

15,3%), có 355 Câu lạc bộ TDTT cơ sở; số trường phổ thông thực hiện đầy đủ 

chương trình giáo dục thể chất nội khóa đạt 100%. Trong 6 tháng đầu năm 2016 
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từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức được 217 giải thi đấu thể thao (cấp tỉnh đã tổ chức 

được 8 giải thi đấu thể thao).  

- Về Thể thao thành tích cao: Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng 

huấn luyện, đào tạo các lớp năng khiếu bán tập trung và tập trung năm 2016. 

Hiện nay tuyến I có tổng số là 31 VĐV, trong đó: Môn võ karatedo 7 VĐV; cầu 

lông 10 VĐV; điền kinh 8 VĐV; cờ vua 3 VĐV; võ cổ truyền 3 VĐV. tuyến II 

là 143 VĐV. Từ đầu năm thành lập 7 đoàn vận động viên tham gia các giải thi 

đấu quy mô cấp quốc gia và khu vực. Kết quả đã đạt 16 huy chương các loại (3 

HCV, 2 HCB, 11 HCĐ); có 5 VĐV nằm trong đội tuyển trẻ quốc gia ở môn cầu 

lông, môn điền kinh, môn karatedo.    

c. Du lịch 

Dự ước kết quả trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Điện Biên 

đạt 247.100 lượt khách, tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55.8% kế 

hoạch (khách quốc tế đạt 46.411 lượt, tăng 0,9% so với năm trước, đạt 60% kế 

hoạch). Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 332.4 tỷ đồng, tăng 10,9% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 47,5% kế hoạch. 

5. Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ, vi phạm môi trường, thiệt hại 

do thiên tai: 

* Tình hình tai nạn giao thông: 

Để hạn chế tai nạn giao thông phòng cảnh sát Giao thông Công An tỉnh 

Điện Biên đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục luật giao thông tới các 

trường học, cơ quan, người tham gia giao thông bằng các tiểu phẩm; xuống 

đường tuyên truyền; tờ rơi luật giao thông; tăng cường công tác tuần tra kiểm 

soát trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường liên tỉnh, huyện và trung tâm 

các huyện, thị, thành phố. Từ 16/11/2015 đến 15/5/2016 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên đã xảy 28 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 22 người chết, 26 người 

bị thương. So với cùng kỳ năm trước tai nạn giao thông giảm ở 2 tiêu chí, số vụ 

tai nạn giảm 22,25% bằng 8 vụ, số người bị thương giảm 31,58% bằng 12 

người. Nguyên nhân của các vụ tai nạn và vi phạm an toàn giao thông chủ yếu 

vẫn do người tham gia giao thông sử dụng bia rượu, phóng nhanh, vượt ẩu, đi 

sai phần đường, vượt đèn đỏ, có nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện 

môtô, xe gắn máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, v.v...  

*. Tính hình cháy, nổ  

Trong tháng đã xảy ra 2 vụ cháy làm cháy 1 nhà dân tại huyện Mường Ảng 

và 1 Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh; không có thiệt hại về người. Ước giá trị thiệt 

hại 4.020 triệu đồng. Nguyên nhân gây cháy là do chập điện. Lũy kế từ đầu năm 
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trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 13 vụ cháy, làm cháy 12 nhà dân ở huyện 

Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ảng và 01 Nhà Văn hóa, 

Thiếu nhi tỉnh không có thiệt hại về người. Ước thiệt hại 6.126 triệu đồng. 

Nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện và bất cẩn khi dùng lửa. 

*. Tình hình vi phạm môi trường: 

Tháng 6 số vụ vi phạm môi trường là 89 vụ (chủ yếu là khai thác gỗ trái 

phép), số vụ được sử lý là 37 vụ với tổng số tiền xử phạt là 303,6 triệu đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm đã phát hiện 368 vụ vi phạm môi trường (tăng 199 vụ) 

và xử phạt hành chính 169 vụ (giảm 48 vụ) với số tiền phạt là 1.813,9 triệu 

đồng, chủ yếu là khai thác rừng trái phép.  

*. Tình hình thiệt hại do thiên tai: 

Trong tháng 6 không có thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên từ đầu năm tình 

hình thời tiết diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Từ ngày 24- 

28/01/2016 do thời tiết cục bộ rét đậm, rét hại xảy ra ở 10/10 huyện, thị xã, 

thành phố và từ ngày 18- 25/4/2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra 2 đợt 

mưa lớn, mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại về sản xuất kinh doanh: Số 

người bị thương 8 người. Lúa 3.925,81 ha bị ảnh hưởng. Hoa màu 5,6 ha thiệt 

hại. Cây lâu năm 269,98ha thiệt hại từ 30-70%. Lạc 5,1 ha thiệt hại từ 30-70%. 

Rừng 1.904ha thiệt hại; 187ha thiệt hại từ 30-70%; 1.920 ha thiệt hại dưới 30%. 

Trâu, bò, ngựa 3.387 con chết; dê 409 con chết; lợn 64 con chết; gia cầm 1.631 

con chết; thủy sản 0,92 ha thiệt hại (18.353 kg thủy sản bị chết). Khối lượng đất 

đá bị sạt lở, bị cuốn trôi 550m3; số cột điện trung và cao thế bị gãy đổ 2; số cột 

điện hạ thế bị đổ 27. Số phòng học bị ngập, hư hại 17. Số nhà ở bị sập, bị cuốn 

trôi 71; số nhà ở bị sạt lở, tốc mái 3.125. Ngoài ra thiệt hại một số tài sản, 

phương tiện sản xuất khác. Ước tổng giá trị thiệt hại 170,3 tỷ đồng. Để khắc 

phục hậu quả do thiên tai gây ra các địa phương trong tỉnh đã chủ động sử dụng 

ngân sách hỗ trợ 2.400 triệu cho các hộ bị thiệt hại và 59.970,5kg giống lúa kịp 

thời khôi phục sản xuất và 44.336m2 bạt che chắn chuồng trại. 

C. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

Đánh giá chung, kinh tế- xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 đạt được 

một số kết quả tích cực. Đời sống của nhân dân ngày một cải thiện. Nền kinh tế 

duy trì được tốc độ tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng ổn định. Sản xuất 

một số ngành, lĩnh vực đạt khá. An sinh xã hội được nâng lên. Tuy nhiên, nền 

kinh tế còn gặp khó khăn thách thức như: Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều 

vào điều kiện khách quan thời tiết, dịch bệnh; sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn, khả năng tiếp cận vốn khó, tồn kho sản 

phẩm vẫn ở mức cao. Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 

2016, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần triển khai thực 
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hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 

của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 

và tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau đây:  

- Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và hiệu quả, tạo điều kiện 

hỗ trợ thực sự cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua cơ chế phù hợp và được cải thiện hơn về lãi 

suất vay cũng như điều kiện thủ tục để được vay vốn dễ dàng, tiện lợi nhất. Ưu 

tiên tín dụng đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 

sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phụ trợ, sử dụng nhiều lao động. 

Quản lý, kiểm soát nguồn tiền gửi và tín dụng cho vay của các ngân hàng 

thương mại để dòng tiền được sử dụng đúng mục đích theo chức năng được quy 

định đối với ngân hàng, đồng thời giảm lãi suất cho vay tương ứng với giảm lãi 

suất huy động. 

- Tăng cường công tác phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhằm 

phát hiện xử lý kịp thời giảm tối đa tổn thất cho người nông dân. Chỉ đạo nhân 

dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa 

các loại cây, con giống có thời gian sinh trưởng ngắn và có năng suất, chất 

lượng cao vào sản xuất. Triển khai tăng cường quản lý thị trường giá cả, trong 

đó cần kiểm soát chặt giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời 

sống. Chủ động ứng phó trước những biến động của thị trường. Tăng cường 

kiểm tra việc thực hiện các quy định về đăng ký, kê khai, niêm yết giá. Kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường, tăng 

giá bất hợp lý, buôn lậu qua biên giới. 

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiếp tục tìm kiếm để mở rộng thị trường 

xuất khẩu, tăng cường năng lực sản xuất và tính cạnh tranh của hàng hóa về giá 

cả, mẫu mã, tính năng nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng.  

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống dân cư. 

Thực hiện có hiệu quả cao chính sách ưu đãi tín dụng để có nhiều hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ khó khăn được vay vốn; đồng thời tổ chức định hướng giúp 

đỡ các hộ gia đình sử dụng vốn vay đúng mục đích và hướng dẫn cách làm ăn, 

phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo nhanh 

và bền vững. Tập trung quan tâm các xã, thôn bản khó khăn. Triển khai các hoạt 

động giám sát trong thực hiện chương trình giảm nghèo và thực hiện đầy đủ các 

chính sách hỗ trợ cho người nghèo. 
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Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm 

vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động phòng ngừa và xây dựng kế hoạch phòng 

chống và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm ổn định sản xuất và đời sống. 

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên tháng 6 và 6 tháng 

năm 2016./. 
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